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 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت *

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 " .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 ءاهلإ ميديا ىالم نما تحتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ٌءاَرْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاجَّدلا





 ٌةريِغَّصلا ٌةَجاِجَّدلا ِتَدَجَو ماّيَألا ٍدَحَأ يفو
 .حْمَقلا ِتاّبَح ْنِم اًليِلَق ٌءارْمَحلا

 ىَّرخألا ٍتاناوّيَحلا ىَلِإ حْمَقلا ِتاَبَع ْتَدَحَأ

 .ٍةَعَرْرَملا يف ُشيِعَت يتلا





 تانازرتح ةارفغلا ةئفقلا .ةحاجّدلا :قّلاق

 :ٌةَلئاق َةَعَرْرَملا

 ٍتاَّبَح َعِرَر ىَلَع ينُدِعاسُي َفْوَس ْمُكَنِم ْنَم»





 :ُهَّطِقلا ِتّلاق
 #عادع د
 «.ٌكَدِعاسأ ْنَل انأ»

 :ٌةَرأَفلا ٍتَلاقو
2 

 «.كَدِعاسُأ ْنَل انأ»
 ص وع #

 :(قوركلا ةددض) لمعلا لاقو
000 
 «.ُكَدِعاسأ ْنَل انأ»





 فوق» :ةارجكلا ةةنضلا ةحاَجدلا ْمُهَل ثّلاقف

 ا ) ا





8 03 

 ةهذكت ةرخكلا ةوفتصلا ةقاجدلا .تراعض

 هعنقل ِتاَبَح بِقارُث ْيَكِل ءٍلْقَحلا ىَلِإ مْوَي

 نك

 .ةّيِوقو ٌةَليِوَط ثَّراصو حْمَقلا ٌتاَّبَح ْتَمَن





 ءرفعلا ةعهقلا ةضاحدلا فأر ماّيألا د ٍدَحَأ يفو

 .داصحلل اًحِلاص َحَبْصَأ حمقلا ن

 .ةَعَرْرَملا يف ٍةَدوُجْوَملا ٍتاناوّيَحلا ىلإ ْتَبَهَّدَق





 تاناريخل ةارقعلا ةقفصلا ةعاجتلا .كلاقف

 :ِةَعرْرملا
 ٍداصح يف ينَدِعاسُي ْنَأ ُديِرُي ْمُكْنِم ْنَم»

 (؟محْمَقلا





 :ٌهَطِقلا ِتلاقف

 «.كَدِعاسُأ ْنَل انأ»

 :ُةَرأَفلا تلاقو

 «.كَدِعاسأ ْنَل انأ»

 :لمجلا ٌلاقو

2501 
 «.كَدِعاسأ ْنَل انأ»





 :ٌءارْمَحلا ةَريِغَّصلا ٌةَجاِجَّدلا ُمُهَل ثّلاقف

 "يفت انأ َحْمَقلا ةضخافا
 هل هت ل و و
 .اهَّدَحَو | ٍتدَصَح مث

 ان





 ّيِهو ءاهيفَتِل ٌءارْمَحَلا ةَريِغَّصلا ٌةَجاجَّدلا ِتّلاق

 :ِةَعَرْرَملا ىلإ ٌةَبِهاذ
 ْيَكِل «ةئوُحاّطلا ىَلِإ َنآلا مقا َلَسْرُي نأ بحي

 «.اًقيِقَد َحِبْصَي

35 





 تاناويع ةارذعلا ةفحصلا ٌةعابدلا تلاقت

 :ةلِئاق َقَعَرْزَملا

 1 «؟اًقيِقَد َحِبْضُي ْيَكِل «ةئوُحاَّطلا ىَلِإ

775 





 :ٌهطقلا ِتَلاقف

 «.كدِعاسُأ ْنَل انأ»

 :ُةَرأَفلا تلاقو

 «.كدِعاسأ ْنَل انأ»

 :لمجلا ٌلاقو

2501 
 «.كَدِعاسأ ْنَل انأ»

11 





 :ُكارْمَحلا ٌةَريِخَّصلا ٌةَجاجَّدلا ْمُهَل ثّلاقف

 «.يِيفت انأ ةئوحاَّطلا ىَلِإ َحْمَقلا ذآ فْوَس»

 .اهَدْحَو ِةَنوُحاَّطلا ىَلِ َحْنَقلا ِتَدَمَح مَ





 ع

 ىَلِإ نقلا ءارمحلا ةدفصل | ةعاجرلا ِتَّدَحَأ

 .اًهقد اصف ناتطلا ةحطو.هةرخاطلا

 ارد





 ةعاجّدلا هثّدعأ قب ُحْمَقلا ٌراص امَدْنِعو

 .ٍةَعَرْرملا ِتاناوُيَح ىَلِإ ٌءارْمَحلا ُةريِغّصلا

7 
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 تانارتح ةازفعلا ةدمقلا .ةعاجّدلا :قّلاق

 :ةلئاق ِقَعَرْرَملا
 اذه فخ ىلع يضياشا#ا ةقزإ ني نه

 (؟هَريخَي ْيَكِل ِزاَبَحلا ىَلِإ ٍقيِقَّدلا

 رخل





 :ٌهَطِقلا ِتلاقف

 «.كَدِعاسُأ ْنَل انأ»

 :ُةَرأَفلا تلاقو

 «.كَدِعاسأ ْنَل انأ»

 :لمجلا ٌلاقو

2501 
 «.كَدِعاسأ ْنَل انأ»

731 



 - ودا



 :ةارتعحلا ةةجقلا ٌةَعاَحّدلا ْمُهَل ثكاقف

 بوبا انأ راك ىلإ قل ٌذخآ ةزع





 نإ :قيفدلا :كردلا ةففصلا' ةحاسدلا :فّدخأ
 مود ورك س# لس

 .اًريخ هَرْيَصَف ءزاّبَحلا





 ُةنلَمَع «نّيفلا نم ٌرْيْخْلا ٌناَدَتلا َجّرخأ امَدْنِعو

 ٍةَدوُجوَملا ٍتاناوّيَحلا ىَلِإ ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاِجّدلا

 .ٍةعَرْرَملا يف





 ِتاناوّيَحِل ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاَجَّدلا ِتلاقف

 :ةعَرْمل
 ْمُكْنِم ْنَمَف .ٍلكألِل اكلاص ّنآلا ٌريْخْلا ححَبْطأ»

 «؟ِهِلْكَأ ىَلَع ىنُدِعاسُي





 :ُهَّطِقلا ِتّلاقف
 ٍي 0
 «.كدعاسأ انأ»

 :ٌةرأفلا ِتَلاقو
 و 2 عي
 ) .كدعاسأ انأ»



 هدو 4

3 



 :ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاِجّدلا ِتَلاَقف

 َفْوَس .رّبُخلا ٍلْكَأ ىَلَع ينودعاسُت ْنَل ءال»

 ةدذلا -فيكلا ةديضلا ةقاسدلا . تلكأو









 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو جلَّقلا ضايب -
 ل

 درولا ةرمحو جلَتلا ضايب -
 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

0000 
 ةجاح لاو لاحملا تلعتلا- ؟

 ةريغَّصلا

 ةريبكلا ةتفّللا -
 يدل ارحل نيك 7
 ناديعج- 4

 ءاّذحلاو َناريْغّصلا نا

 .ثالثلا تازنعلا ١-

 ةيزجلا بأ ملا
 ةمئانلا ةريمألا - ١

 0ك 2 ا

 لزنوبار -4
 َيِبهَّذلا رْعّشلا تاذ 8

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس /١1-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحّسلا ردقلا 4

 عدفٌضلاو ةريمألا ٠

 ّيبهّذلا توكتكلا ١
 رورغملا ّيِبَّصلا 17

 نميرب وقزاع -178
 ةعبّسلا نايدجلاو بتّذلا -7 6
 بيرغلا رئاطلا 8
 ويكونيب 1

 ريغَّصلا اموت -؟1

 روطاربمإلا بوث -

 ريغَّصلا طاّيخلا 6

 ٌزوإلا ةيعار "7
 جلّقلا ةكلم -0/
 ةبيجعلا ةبلعلا 78

 راثلا رئاط "4

 دّرمزلا ةئيدم -4 ٠
 ناحلألا ريمأ 4١-


